
Uchwała Nr XXVII/156/17 

Rady Miejskiej w Wyśmierzycach 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach do prowadzenia postępowań  

w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na 

podstawie ustawy o systemie oświaty. 

 

 Na podstawie art. 90f oraz 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2017r., poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14 A ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. Poz. 446, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  

 Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  

 Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wyśmierzycach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz wydawania 

decyzji administracyjnych w tych sprawach. 

 

§ 3.  

  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wyśmierzycach. 

 

§ 4. 

  Traci moc Uchwała Nr XXV/125/05 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 marca 

2005 roku. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce. 

 

 § 5. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

 Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce dotychczas prowadził 

Miejsko- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Wyśmierzycach, gdzie 

decyzję wydawał kierownik MGZEAS. 

 Podjęcie nowej uchwały wynika z likwidacji MGZEAS i konieczności dostosowania 

zapisów dotychczasowego regulaminu wprowadzonego 26 kwietnia 2005 r. Uchwałą nr 

XXV/125/05 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Wyśmierzyce, do aktualnego stanu prawnego. 

 Ponadto przyjęta przez Sejm w dniu 22 stycznia 2010 r. Nowelizacja ustawy o systemie 

oświaty wprowadziła zapis umożliwiający upoważnienie przez Radę Gminy Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym, tj. przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego. Z uwagi na fakt, 

iż Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach realizuje zadania  

w sprawach m.in. wynikających z ustawy o pomocy społecznej, uzasadnione jest przeniesienie 

kompetencji do prowadzenia postępowań przyznawania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym do w/w jednostki. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest 

zasadne.      

        

 Przewodniczący Rady  

/-/ Wojciech Sępioł 
 


